
 ؟ بسواء سواء جهنم في السنسان يعذب كما الجن يعذب : هل الطالب
السنججس, اقججرأ يعججذب كمججا يعججذبون الجججن الظاهر, أن هو سنعم : أي الشيخ
الجممن مممن قبلكممم مممن خلممت قممد أمممم في ادخلوا (( قالالية: 

) .) أختها لعنت أمة دخلت كلما النار في والسنس
أو لمججه الحسججنات مججن بشيء يتنازل أن للسنسان يمكن  هل...:  الطالب

؟ أبيه
وقته. اسنتهى العمل يمكن, لن ل أسنه بالظاهر, الظاهر هو : ما الشيخ

؟ الباب هذا في حديث : ورد الطالب
اسنتهججى بججه, سنعججم أخججذسنا صحيحا حديثا كان فإن ورد أعرف, إن : ما الشيخ
؟ الوقت
. الرحيم الرحمن الله الرجيم: بسم الشيطان من بالله : أعوذ القارئ
السججورة, لن أول فججي إل الرحيججم الرحمججن اللججه بسم تقل : ل, ل الشيخ

مممن بممالله فاسممتعذ القممرآن قممرأت (( فإذا:  القججرآن في قال الله
. : وبسمل, سنعم يقل ) ولم) الرجيم الشيطان

مثمموى فممبئس فيها خالدين جهنم أبواب ادخلوا (( قيل: القارئ
إذا حمتى زممرا الجنمة إلمى ربكم اتقوا الذين وسيق المتكبرين

طبتممم عليكممم سل م خزسنتها لهم وقال أبوابها وفتحت جاءوها
وأورثنمما وعده صدقنا الذي لله الحمد وقالوا خالدين فادخلوها

ر فنعمم سنشماء حيث الجنة من سنتبوأ الرض وتمرى العماملين أج
وقضممي ربهم بحمد يسبحون العرش حول من حافين الملكئكة

) .) العالمين رب لله الحمد وقيل بالحق بينهم
: وتعججالى تبججارك اللججه قججال الرجيججم الشججيطان مججن بججالله : أعججوذ الشججيخ

؟ يساقون )  كيف) زمرا جهنم إلى كفروا الذين (( وسيق
دعا.  : يدعون الطالب
؟ هذا على دليلك : ما الشيخ

)). دعا جهنم سنار إلى يدعون : (( يوم الطالب
 ؟ معناها))  (( زمرا:  : سنعم, قوله الشيخ

: جماعات. الطالب
بحسججب هججو هججل الجماعججات هججذه توزيع متفرقة, كيف : جماعات الشيخ
؟ وحدها أمة كل المم, يعني بحسب أو وعظمه الذسنب

: ... الطالب
 ؟ أرجح طيب, أيهما قولين : يعني الشيخ
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: بالعمل. الطالب
؟ : الدليل الشيخ

الجنة تدخل زمرة ( أولوسلم:  علي الله صلى النبي : قول الطالب
.(

كالسججبق جرمججا الدشججد النار إلى السبق مثلها, يعني : سنعم, فالنار الشيخ
سنعم.   عمل الجنة, الفضل دخول إلى

 ؟ الفاتح ) من) أبوابها فتحت جاءوها إذا (( حتى:  قوله
: خزسنتها.  الطالب
)... ) منكممم رسممل يممأتكم (( ألممم:  طيججب. قججوله : خزسنتهججا الشججيخ

 ؟ أيش هنا الستفهام
. والتوبيخ : للتقرير الطالب
؟ : منكم قوله من الفائدة طيب. ما والتوبيخ للتقرير : سنعم الشيخ

يقبلوسنه. ل فإسنهم ملكا كان  لو...:  الطالب
ذلججك كيججف طيب أسنفسكم؛ : من قوله من أبلغ هذا : أن قلنا : احنا الشيخ

 ؟
: ... الطالب
مممن (( لقد:  قال تمام. ولهذا تعرفوسنها التي قبائلكم من : يعني الشيخ
) مججن) أسنفسممهم مممن رسول فيهم بعث إذا المؤمنين على الله

المييججن المججؤمنين, وفججي مججن قبيلججة كل من ليس الرسول جنسهم, لن
العججرب مججن )  لسنججه) منهممم رسممول الميين في بعث الذي (( هو
.  طيب

: وتعججالى تبججارك اللججه قججال الرجيججم الشججيطان مججن بججالله : أعججوذ الشججيخ
يمأتكم (( ألمموتقريعججا:   وتوبيخججا ) تقريججرا) خزسنتهما لهمم (( وقال

عليكمم (( يتلمون ) جملججة) ربكمم آيات عليكم يتلون منكم رسل
أخججرى, لن صججفة تكججون أن ويجججوز حججال تكججون أن  يجوز)) ربكم آيات
منهججا, الحججال وقججوع جججاز وصججفت إذا  صفة, والنكججرة)) (( منكم:  قوله
الصججفات, علججى تعججدد من ماسنع ل أخرى, لسنه صفة الجملة تكون أن وجاز

:  الله رحمه مالك ابن قال كما  صفة الواقع في الحال أن
  أذهب كفردا حال في مفهم    منتصب فضلة وصف الحال
) يتلججون) ربكممم آيممات عليكممم يتلممون منكم (( رسل:  يقول طيب

اليججات هنججا باليججات ربكججم, والمججراد آيججات عليكججم يقججرؤون عليكججم: أي
الوحي.   من سنزل ما بها المراد لن الشرعية
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الججتي الكتججب كججل يشججمل أسنه  يعني" وغيره " القرآن:  المؤلف وقول
اليججوم هججذا لقاء )  يخوفوسنكم) هذا يومكم لقاء (( وينذروسنكم أسنزلت
لكججم يبقى العظام, فلم الهوال من فيه بما به, وأخبروكم أخبروكم حيث

علممى العممذاب كلمممت حقممت ولكن بلى (( قالوا أقروا عذر, ولهذا
ربنججا آيججات علينججا يتلون منا رسل أتاسنا قد : بلى, يعني ) قالوا) الكافرين

الكافرين, وهججذا على العذاب كلمت حقت هذا, ولكن يوما لقاء وينذروسننا
وثبتججت, وكلمججة وجبججت بمعنججى الرسججل, حقججت طاعججة من منعنا الذي هو

قججال ؟ الكلمججة هججذه العذاب, وما بها يستوجبون التي الكلمة هي العذاب
الجنممة مممن جهنممم : (( لملن تعممالى قمموله " هممي:  المؤلججف
الججتزم وتعججالى سبحاسنه الله الكلمة, أن هي  هذه)) " أجمعين والناس

بملئهججا للنججار التزم قد كان أجمعين, فإذا والناس الجنة بملئها, من لجهنم
والعيججاذ جهنججم سنججار ليسججتحقوا الرسججل يكججذبون أقوامججا لها يخلق أن فلبد

عليهممم حقممت الذين (( إن:  تعالى قوله هي الكلمة : إن بالله, وقيل
عليهججم حقت لما ) لسنها) آية كل جاءتهم ولو يؤمنون ل ربك كلمت

بججاب مججن هججذا : هججل السنسججان يقججول هنججا إيماسنهم, ولكججن امتنع الله كلمة
ل الثججاسني, لسنججه الجججواب ؟ بججالواقع العججتراف باب من أو بالقدر الحتجاج

كلمممة حقممت ( ولكممن( الموضججع ذلججك فججي بالقججدر يحتجججوا أن يمكججن
)).   الكافرين على العذاب
يسمى لم لما مبني ماضي ) قيل: فعل) جهنم أبواب ادخلوا (( قيل

كجل أن ليفيججد الفاعججل أبهججم : إسنه العلماء بعض قال ؟ القائل فاعله, فمن
الجنججة, أهججل قبل الملئكة, من قبل من هذا, قيل: يعني لهم يقول الكون

)) فيها خالدين جهنم أبواب ادخلوا (( قيل دشاهد من كل قبل من
فججإسنه النججار ادخل له قيل من للكرام, لن وليس للهاسنة أمر ادخلوا: فعل

جهنممم أبممواب ادخلمموا (( قيل مهججان بالله, ولكنججه أعوذ بمكرم ليس
أبججواب, سججبعة القججرآن بنججص أسنها لنا سبق جهنم ) أبواب) فيها خالدين
كججوسنكم حججال يعني))  (( ادخلوا:  قوله في الواو من فيها, حال خالدين
 ... ؟ أيش فيها خالدين

الحججال أن معنججاه  يعنججي" الخلممود )) مقممدرين فيهمما " (( خالممدين
ثاسنيججا, يخلججدون ثججم أول الججدخول, يججدخلون بعججد يججأتي الخلججود مقدرة, لن

الصججل فججي مقججدرة, والخلججود حججال تكججون مصججاحبة تكججن لججم إذا فالحال
ذكجر يكجون الول القجول الجدائم, فعلجى : المكجث الطويل, وقيل المكث
البقججاء هجو الخلجود أن الثججاسني القجول تأسيسجا, وعلججى الخلجود بعججد التأبيد
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قججد تعججالى الله كان, فإن توكيدا, وأيا الخلود بعد التأبيد ذكر الدائم, يكون
أبدي.  فيها النار أهل خلود أن القرآن من آيات ثل ث في صرح

يتصججرف, ل جامججد مججاض ) بئججس: فعججل) المتكبرين مثوى (( فبئس
مثججوى فججاعله ؟ فججاعله هججو مخصججوص, فمججا وإلججى فاعل إلى محتاج وهو

المأوى,  والمثوى"  " جهنم:  بقوله المفسر قدره محذوف ومخصوصه
فججي وسججلم وآلججه عليججه اللججه صججلى محمد به الناس أعلم فسره والمتكبر

الججذين هججم  فججالمتكبرون) النمماس وغمط الحق بطر ( الكبر:  قوله
(( فبئس المتكججبرون هججم الخلججق, هججؤلء علججى الحججق, ويعلججون يردون
) . ) ربهم اتقوا الذين (( وسيق:  قال ) ثم) المتكبرين مثوى
النججار, لكججوسنهم دخججولهم عند الكفار إهاسنة : بيان الكريمة الية من سنستفيد

. دعا ويدعون بعنف يساقون
إليها الله أدشار ذلك من زمرا, والحكمة النار يدخلون : أسنهم فوائدها ومن
قممد أمممم فممي ادخلمموا ((قال:  العججراف سججورة في تعالى قوله في

أمممة دخلممت كلممما النممار فمي والسنس الجن من قبلكم من خلت
أخراهممم قممالت جميعمما فيهمما اداركمموا إذا حممتى أختهمما لعنممت

قممال النممار مممن ضممعفا عذابا فآتهم أضلوسنا هؤلء ربنا لولهم
) .) تعلمون ل ولكن ضعف لكل
حيججن فمججن  بهججا يفججاجئون النججار أهججل : أن الكريمججة الية هذه فوائد ومن

فل  بججالله والعيججاذ حججرارة وأدشججد مباغتججة أدشججد ذلججك ليكججون  تفتججح إتياسنهم
ولكججن  تفتججح ل أسنهججا يججودون أسنهججم مع  عين طرفة عنها الصبر من يمكنون

. فورا تفتح يودون ما خلف على المر
) .) أبوابها (( فتحت:  لقوله أبوابا للنار : أن الكريمة الية فوائد ومن
اسمها من يؤخذ  القعر بعيدة مظلمة النار : أن الكريمة الية فوائده ومن
) .) (( جهنم:  قوله في

حيججث  للخلق وتعالى سبحاسنه الله تنظيم : كمال الكريمة الية فوائد ومن
ألممم خزسنتهمما لهم (( وقال:  يقول وهنا  خزسنة وللجنة خزسنة للنار جعل

) . ) يأتكم
البشججر ينطججق كمججا ينطقججون الخزسنججة هؤلء : أن الكريمة الية فوائد ومن

مفهوم.   بخطاب
ذلججك يقال ربما  سنعم ؟ واحدة النار أهل لغة أن الية هذه من يستفاد وهل

القججوم يخاطب كل لكثرتهم الملئكة وأن مختلفة لغاتهم : إن يقال وربما
. أعلم والله اللغة من يفهمون بما
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النججار أهل على والبدسني القلبي العذاب : اجتماع الكريمة الية فوائد ومن
فججي  والتقريججع التوبيخ من لهم يحصل فما القلبي وأما  فظاهر البدسني أما

أن تعلمججون )  وأسنتم) عليكم يتلون منكم رسل يأتكم (( ألم:  قوله
فالتوبيخ  واحدة بكلمة يوبخ ول ضربا جلده يوسع أن يحب من الناس من

بهجذه ذكجروا إذا لسنهجم  الحجال هجذه مثجل فجي لسجيما الهيجن بالمر ليس
حسججرة أدشججد ذلججك كان  فات ما استدراك من يتمكنون ل حال في النعمة
. بالله والعياذ

الرسجل بإرسججال آدم بنججي علجى الحججة : تمجام الكريمجة الية فوائد ومن
تتججم لججم الجنججس غيججر من كاسنوا لو )  لسنه) منكم (( رسل:  لقوله منهم

. الحجة تمت القبيلة من بل  الجنس من كاسنوا إذا لكن  الحجة
قجد كجاسنوا وسجلم عليهجم اللجه صلى الرسل : أن الكريمة الية فوائد ومن
) .) ربكم آيات عليكم (( يتلون:  لقوله المبين البل غ بلغوا
ملزمة حجة الوحي من الرسل به جاءت ما : أن الكريمة الية فوائد ومن
حجججة فهججي  عليججه دلججت لمججا المعينججة العلمججة واليججة آيات سماه الله لن

. سمعها من لكل ملزمة
: لقججوله  بكتججاب أتججى وقد إل رسول من ما : أسنه الكريمة الية فوائد ومن

: تعججالى قوله هذا )  ويؤيد) ربكم آيات عليكم يتلون منكم (( رسل
والميممزان الكتمماب معهم وأسنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا (( لقد

النمبيين اللمه فبعمث واحمدة أممة النماس (( كانتعالى:  ) وقوله)
بيممن ليحكممم بممالحق الكتمماب معهممم وأسنممزل ومنممذرين مبشرين

).  ) فيه اختلفوا فيما الناس
؟ سنعججرف الججذي مججا ل ؟ سنعججم رسججول أوتيججه كتاب كل سنعلم سنحن هل ولكن

إل سنعلججم أل عجججب ول  والقرآن إبراهيم وصحف والزبور والسنجيل التوراة
والبججاقون  وعشججرون خمسة إل الرسل من سنعلم ل أسننا كما  الخمسة هذه

من منهم قبلك من رسل أرسلنا (( ولقد:  تعالى لقوله  سنعلمهم ل
كججل ليججس )  يعنججي) عليممك سنقصممص لم من ومنهم عليك قصصنا

فججي كججاسنوا من إل علينا يقص : ولم العلماء بعض قال  علينا قصوا الرسل
أمريكججا في الذين الرسل علينا يقص لم يعني  حولها وما العربية الجزيرة

هؤلء لن  حولنا كاسنوا من علينا قص إسنما  ذلك أدشبه وما آسيا أقصا في أو
. الخرين من أكثر بهم سنعتبر أن يمكن الذين هم

أسنهججا اللججه ربوبيججة أعنججي  الربوبية مقتضى : بيان الكريمة الية فوائد ومن
)) ربكممم آيممات عليكممم (( يتلون:  فقججوله  الرحمة على مبنية ربوبية
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سبحاسنه ل, لكنه ؟ تامة ربوبيته تكون هل  همل تركنا الله أن لو ظنكم وما
الججتي الربوبيججة بججذلك فتمججت الرسل إلينا أرسل بل همل يتركنا لم وتعالى

. الخلق هداية مقتضاها كان
ينججذرون حيججث  الخججر بججاليوم الرسججل : اعتنججاء الكريمججة اليججة فوائد ومن

وتوفى الله إلى الناس فيه يرجع يوم يكن لم إذا أسنه ذلك ووجه  به الناس
كججان إذا  بالعمججل يهتمججون ول يعملججون ل النججاس فإن  عملت ما سنفس كل

يموتججون ثججم  يعيشججوا أن الله دشاء ما الدسنيا في يعيشون الناس أن الوضع
عليججه أمله بما ل,  إل الجواب ؟ يستقيم أن لحد يمكن فهل  يرجعون ول

: يقول السنسان لن  جدا بعيد فهذا به أمر ما على يستقيم أن أما  ضميره
يججوم سججيكون بجأسنه وأيقيججن علججم إذا دشيء, لكن ول يموت ثم سيعيش إسنه

اليوم لهذا للستعداد يحرص أن لبد فحينئذ  علمه على ويجازى فيه يبعث
) .) هذا يومكم لقاء (( ينذروسنكم:  قال ولهذا
كججامل إقججرارا اليججوم ذلججك فججي المكذبين : إقرار الكريمة الية فوائد ومن

لثبججات أو المتقججدم النفججي لثبججات جججواب حججرف هججذه بلى, وبلى بقولهم
: فقيججل ؟ قائمججا زيججد : أليججس قلججت إذا بالسججتفهام, فمثل المصدر النفي

ولهذا قائماو يكن لم المعنى : سنعم, لكان قلت لو قائم,  لكن أسنه بلى, أي
تعججالى: قججوله فججي قججال أسنججه عنهمججا اللججه رضججي عبججاس ابججن عججن يججذكر

قججالوا إذا لكفججروا, لسنهججم سنعججم قججالوا ) لو) بلى قالوا بربكم (( ألست
يجججاب بالستفهام المسبوق كفر,  فالنفي وهذا بربنا لست فالمعنى سنعم

لكنججه  بلججى محججل في سنعم تأتي ذلك مع بنعم, لكن ببلى, وبالنفي بالثبات
:  الشاعر قول : ومنه العربية, قالوا اللغة في قليل
  تداسني لنا فذاك وإياسنا    عمرو أم يجمع الليل أليس

  علن كما النهار ويعلوها   أراه كما الهلل وترى سنعم
:  يقول معروفان البيتان
  تداسني لنا فذاك وإياسنا    عمرو أم يجمع الليل أليس

  علسني كما النهار ويعلوها    أراه كما الهلل وترى سنعم
عليكم:  والرابعة الثالثة المرة
  تداسني لنا فذاك وإياسنا     عمرو أم يجمع الليل أليس

علن كما النهار ويعلوها     أراه كما الهلل وترى سنعم
  تداسني لنا فذاك وإياسنا    عمرو أم يجمع الليل : أليس الطالب

. علن كما النهار ويعلوها        أراه كما الهلل وترى سنعم
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معشججوقته, لن مججن قريججب أسنججه يقرر الرجل طيب, هذا : أحسنت الشيخ
أليجس  يجمعهمجا الفجراش فكأسنمجا يجمعهجا الليل دام يجمعهما, فما الليل
بيننججا التقججارب علججى دليل تداسني, هذا لنا فذاك وإياسنا عمرو أم يجمع الليل

أراه, ومججا كمججا الهلل : وتججرى الثاسني بينهم, الدليل يجمع ؟ أيش الليل أن
: الثججالث اجتمججاع, الججدليل فهججذا الهلل رؤيججة فججي تتفججق كلنا رؤيتنا دامت
وليلنا واحد فنهارسنا علسني كما يعلوها النهار دام علسني, ما كما النار يعلوها
؟ أيججش الهلل, فإسننججا مطججالع اتفججاق يججرى ممججن واحججد, هججذا وهللنا واحد

فهججو التججداسني بهججذا يقتنججع كان إذا مسكين تداسني, وهذا لنا متداسنون, فذاك
أم يجمججع الليججل أن سنعججم يعنججي : سنعم؛ قوله البيتين من جدا, الشاهد قنوع

. طيب بلى محل في سنعم عمرو, وهذه
أوجججب فقججد العججذاب كلمججة عليججه حقججت من : أن الكريمة الية فوائد من

) .) الكافرين على العذاب كلمة حقت (( ولكن:  لقولهم
اليججوم ذلججك فججي يبصرون للرسل المكذبين : أن الكريمة الية فوائد ومن
حقممت ولكممن (( بلىلقججولهم:  أكيدا علما الحق ويعلمون دشديدا بصرا
لنجججوا الججدسنيا فججي القرار هذا كان ) لو) الكافرين على العذاب كلمة

هممذا من غفلة في كنت (( لقد:  وتعالى تبارك الله قال  العذاب من
غطاكئممك عنممك (( فكشممفنا القيامججة يججوم ) يعنججي) عنممك فكشممفنا
الخججرة في أعشى, لكن فبصرك الدسنيا في ) أما) حديد اليو م فبصرك

مضاعفة أضعافا الدسنيا في يرى مما أكثر يرى, يرى جدا قوي حديد البصر
.

: لقججوله الكججافرين علججى تحججق إسنمججا الكلمة : أن الكريمة الية فوائد ومن
). ) الكافرين (( على
إل الكلمجة عليهجم تحجق لجم هجؤلء أن فائجدة الفائجدة هجذه علجى ويتفجرع
)) قلمموبهم اللممه أزاع زاغمموا (( فلما:  تعججالى كقججوله فهو  لكفرهم

دون هججؤلء علججى الله كلمة حقت : كيف فيقال الدشكال يندفع هذا وعلى
 ؟ غيرهم

للهدايججة أهل لسججوا أسنهججم هججؤلء مججن علججم اللججه أن ذلججك علججى والجججواب
زيججغ مججن وإيججاكم اللججه )  أعججاذسني) قلمموبهم الله أزاغ زاغوا (( فلما
وجه.   هذا  القلوب
ل, ؟ فضججله منعهججم حيججث هججؤلء اللججه ظلججم : هججل يقججال أن الثاسني الوجه

البخججاري صججحيح فججي الحججديث علينججا مر وقد  يشاء من يؤتيه الله ففضل
إلممى أجممراء استأجر رجل كمثل قبلنا من ومثل مثلنا ( أن قريبا
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علممى الولين فأعطى الغروب وإلى العصر وإلى النهار سنصف
فاحتممج  قيراطيممن  قيراطيممن علممى والخريممن  قيراط قيراط

:  فممذلك قممال  : ل قممالوا ؟ شمميئا : أظلمتكممم فقممال الولممون
 . ) أشاء من أؤتيه فضلي

)  إلججى... ) جهنمم أبواب ادخلوا (( قيل:  وتعالى تبارك الله قال ثم
آخره.  

كججأسنهم جهنججم وصججلوا إذا المكججذبين هججؤلء : أن الفوائججد من الية هذه في
أبممواب (( ادخلوا إهاسنججة لهججم فيقججال  يتوقفججون أو يترددون أعلم والله

: يقجال حيججث جهنجم دخجولهم عنججد الكججافرين هججؤلء إهاسنة ) ففيه) جنهم
)). جهنم أبواب (( ادخلوا

لقججوله  فيهججا النججار أهججل خلود أي الخلود : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
).  ) فيها (( خالدين:  تعالى
كتججاب مججن ثل ث آيججات عليججه دل مؤبد ؟ أمد إلى أو  مؤبد الخلود هذا وهل
سورة ففي الجن سورة وفي الحزاب سورة وفي النساء سورة في الله

ول لهمم ليغفر الله يكن لم وظلموا كفروا الذين (( إن:  النساء
سورة ) وفي) أبدا فيها خالدين جهنم طريق إل طريقا ليهديهم
خالممدين سممعيرا لهممم وأعممد الكممافرين لعن الله (( إن:  الحزاب

فممإن ورسمموله الله يعص (( ومن:  الجن سورة )  وفي) أبدا فيها
) .) أبدا فيها خالدين جهنم سنار له

: لقججوله  سكنها وخبث  النار مسكن : تقبيح الكريمة الية هذه فوائد ومن
) .) المتكبرين مثوى (( فبئس

فمجأواهم التواضجع أهجل الكجبر, وأمجا أهجل مثجوى النار : أن فوائدها ومن
عججن الجنججة, والمتكججبرون فججي هججؤلء وللخلججق للحججق الجنة, المتواضعون

. النار مثواهم هؤلء الخلق وعلى الحق
النججار أصحاب من السنسان يكون لئل  الكبر من : التحذير الية فوائد ومن

.
كججان النججار, وإن أهججل عمل إلى بصاحبه يصل قد الكبر : أن فوائدها ومن
هججذا فعالججج أحد على تكبرا سنفسك من رأيت إذا يعني  قلبه في قليل يبدوا
بمنزلججة للقلب المرض هذا لن  يستشري أن قبل المرض هذا عالج الداء

بججالكبر تتهججاون عليك, ول يقضي فإسنه بعلجه تبادر لم أن للبدن السرطان
راحجة تججد تواضجعت إذا سنفسجك وججرب, ججرب ذميجم رذيجل خلجق الكبر

إلججى عججدت ثججم أحججد علججى اسججتكبرت لو تندم, لكن لن أسنك تجد  طمأسنينة
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راحججة تجججد فإسنججك تواضججعت إذا أمججا واسججتغفرت لنججدمت,  لنججدمت عقلك
والكبريججاء, وإلفججة, فإيججاك محبججة العبججاد قلججوب في لك ويحصل وطمأسنينة

الوصول بهذا تريد أسنك ذلك إلى اسنضم الجاسنب, وإذا ولين بالتواضع وعليك
ورفعة.  ثوابا تزداد فإسنك  لله والخضوع  وجل عز الله كرامة إلى
 ومعنججى) رفعممه للممه تواضممع ( من:  وسلم عليه الله صلى النبي قال

أجججل من للخلق تواضع الول معنيان: المعنى لها يعني وجهان لله تواضع
لججه يتواضججع لطمججع ولكججن  للججه ل للخلججق يتواضججع قججد السنسججان اللججه, لن
ه ينال أن لجل له ويتخضع ه تواضجع إذا عيشجه, ولكجن لقمجة من يعنجي لل

للرفعة.   سببا يكون الذي هو ذلك فإن  لمره امتثال
التواضججع هججو سنفسججه للججه سنفسه, والتواضع لله تواضع : من الثاسني المعنى

وأن  إليججه ومضطر  إليه محتاج أسنه يشعر وهو السنسان يقبله لدينه, بحيث
. سنعم اسنتهى الوقت لن هذا على وسنقف منه أعلى الدين مقام

؟))  (( طبتممممممممممممممممممممممممممم ...: الطججججججججججججججججججججججججججججججالب
. سنعم.  سنفسره ولم إليه, قرأسناه سنصل : لم الشيخ

بالججدين بججاللتزام يعنججي سنصججح إذا يعنججي النججاس بعججض دشججيخ : يججا الطججالب
سججيذهب أسنججه يظججن أسنه حطب, يعني لها سيبعث هذه : النار قال والصلة

؟ هذا قوله حكم ما النار إلى
هججو حطب, يعنججي لها النار : إن قال الناس بعض سنصح : إذا : يقول الشيخ

الججذي الكججبير الشيخ قال, مثل كما يكون أن يودشك جهنم, هذا حطب من
بأس ( ل:  لججه فقججال مريججض وهججو وسججلم عليججه اللججه صججلى النبي عاده

تفممور حمممى بممل ؟ : طهممور الرجل فقال ) الله شاء إن طهور
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال, القبممور تزيره كبير شيخ على

أراد بما عومل أسنه ميت, يعني إل الرجل أصبح   فما) ذاك ( أو وسلم:
لودشك وسلم عليه الله صلى الله رسول من الرجاء هذا قبل ولو  لنفسه

هجذا  حطبججا لجهنججم : إن يقجول الجذي بالله والعياذ الرجل يعافى, فهذا أن
السججخرية أمرين: إمججا أحد على يدل هذا لن  حطبها من يكون أن يودشك

إلجى يرججع وأن اللجه إلجى يتوب أن كفر, فعليه وكلهما المبالة عدم وإما
. منه خرج أن بعد السلم
؟ دشيخ يا بكفره يحكم : هل الطالب
: سنعم,  الشيخ

... الرجل هذا قصد : لكن الطالب
) .) حطبا لجهنم فكاسنوا القاسطون (( وأما : سنعم الشيخ
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: جهنججم قججال المعاصي عن سنصح لما حطبها, هو من هو أسنه : يعني الشيخ
مججؤمن أو جاد إسنسان هذا يقول هل  جهنم حطب من أسنه حطب, يعني لها

.  سنعم أبدا ؟ بالنار
؟ خلود بل  دخول...:  الطالب
فججي إل والجماعججة السنة أهل مذهب هذا صحيح, وليس غير : هذا الشيخ

هججم الججذين النججار أهل خلود, أما بل دخول صحيح الكبائر الكبائر, أهل أهل
العلمججاء : بعججض قلنججا  عليكججم قررسنججا والن  بخلججود دخججول فججإسنه النار أهل

غيججر المكججث : هججو يقججول وبعضججهم  الججدائم المكججث هججو : الخلود يقولون
الخججرى باليججات مقيججدا الخلججود هججذا يكججون القول هذا على ولكن  الدائم
.  سنعم الدوام على الدالة

: ... الطالب
مجن هججذه ربجك؛ دشجاء مجا إل أبججدا فيهججا : خالججدين اللجه قال : ل, ما الشيخ

أبججدا فيهججا الله: خالججدين كتاب من آية لي هات  بالمشيئة علق كيسك, ما
أسنججا جماعججة يججاربممك.  شاء ما إل فيها خالدينربك. هاتها:  دشاء ما إل

ائتين ؟ صجفحة المصحف, كم هات, أعطوه واحد أكلم وثلثيجن, وثلثجة م
: تقججول  أسنججت)) والرض السممماوات دامممت (( ممما أسججقطت لمججاذا

والرض السممماوات دامت (( ماربك, والية:  دشاء ما إل فيها خالدين
دوام علججى عائججدة ربك دشاء ما إل فرق, لن )  وبينهما) ربك شاء ما إل

دوام لن  ذلججك فججوق ممججا ربججك دشججاء مججا إل والرض, يعنججي السججماوات
دامججت مججؤقت, مججا غيججر هججؤلء عججذاب لكججن  مججؤقت والرض السججماء

لججه, سنهايججة ل مججا ذلججك, إلججى فججوق مما ربك دشاء ما إل والرض السماوات
) يعنججي) والرض السممماوات دامممت ممما فيها (( خالدين ؟ عرفت
دوام مججدة المعنججى ؟ ل وإل والرض السماء دوام مدة فيها خالدين معناه

دوام مدة على زاد الذي إل  يعني)) ربك شاء ما (( إل والرض السماء
السججتنثاء جعلنججا إذا هججذا ؟ أعرفججت  اللججه دشججاء مججا وهججو  والرض السماء
دامججت مججا فيهججا المعنججى: خالججدين وصججار منقطعججا جعلنججاه إذا أمججا  متصل

المعنججى واضججح لججه, فأيضججا حججد الله, فل دشاء ما لكن والرض السماوات
علججى الية  فتلوت)) والرض السماوات دامت (( ما أسقطت فأسنت

أن عرفججت اللججه, ولمججا دشججاء ما إل أبدا فيها خالدين  الول : الوجه وجهين
وأما  , سنعم الله دشاء ما إل فيها : خالدين وقلت  أبدا حذفت  يمكنك ل هذا
أن : لبججد سنقججول مججاذا إذا  ذهنك في فليست والرض السماوات دامت ما

السممماوات دامممت ممما فيهمما (( خالدين عليه هي ما على الية سنتلوا
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؟ )  فهمججت) يريممد لممما فعممال ربممك إن ربممك شمماء ما إل والرض
أن لجججل إل هكججذا قلججت مججا أسنججا ماسنع ول ولكن  ينسى إسنسان طيب, وكل

. سنعم  ينسى كل وإل المداعبة من مهلة سنعطيه
أبممواب ادخلموا (( قيل الرجيججم الشججيطان مججن بججالله : أعججوذ القججارئ
اتقوا الذين وسيق المتكبرين مثوى فبئس فيها خالدين جهنم
وقممال أبوابهمما وفتحممت جاءوهمما إذا حتى زمرا الجنة إلى ربهم
وقممالوا خالممدين فادخلوهمما طبتممم عليكممم سممل م خزسنتهمما لهممم

الجنمة مممن سنتبموأ الرض وأورثنمما وعده صدقنا الذين لله الحمد
) .) العاملين أجر فنعم سنشاء حيث
وأخججذسنا ؟ مكججان أي إلججى الرجيم, أخذسنا الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
؟.   الفوائد

الجنمة إلمى ربهمم اتقموا المذين (( وسيق:  وتعالى تبارك الله قال
مبنججي ماضججي فعججل أسنهججا سججبق فيمججا قلنججا مججا سججيق فججي ) سنقججول) زمرا

أسنهججا مججع الماضججي بصيغة فاعله, وجاءت يسمى لم لما مبني أو للمجهول
فل اللممه أمممر (( أتممى:  تعججالى كقججوله  لوقججوعه تحقيقججا للمسججتقبل
للحججال, حكايججة أحياسنججا المضججارع بصججورة يججأتي ) فالماضججي) تستعجلوه
ويتحججد ث وقجع دشجيء كأسنه لوقوع تحقيقا الماضي بصيغة يأتي والمستقبل

عنه. 
مججن وقايججة السنسججان يتخججذ أن ) التقوى) ربهم اتقوا (( الذين:  وقوله
الججذي مجا سججألت لجو سنواهيه, لسنك واجتناب أوامره بفعل وذلك الله عذاب

سنهيه.   واجتناب أمره بامتثال : طاعته لك لقيل ؟ الله عذاب من يقي
ثججواب ترجججوا اللججه مججن سنور على الله بطاعة تعمل : أن التقوى في وقيل

اللججه. وقيججل عقججاب تخشى الله من سنور على الله سنهى ما تترك الله, وأن
كمججاش التقججى, واعمججل ذاك وكبيرهججا صججغيرها الذسنوب : خل التقوى في

الحصى. من الجبار إن صغيرة تحقرن يرى, ل ما يحذر الشوك أرض فوق
عججذاب مججن وقاية السنسان يتخذ أن  الماسنع الجامع هو أول ذكرسناه ما ولكن

أو الوامججر مججن دشيئا وترك خالف سنواهيه, فإذا واجتناب أوامره بفعل الله
بجه, وحينئجذ أخججل مجا بقجدر تقجواه مجن ينقص فإسنه النواهي من دشيئا فعل

والجماعة, أن السنة أهل مذهب وهذا وعصيان تقوى السنسان في يجتمع
مججاسنع ول وفسججق تقججوى وكفججر, خصججال إيمججان خصال فيه يجتمع السنسان

إليهججم, الربوبيججة ) أضاف) ربهم اتقوا (( الذين:  حكمه, وقوله ولكل
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لجميججع العامججة كالربوبيججة ليسججت  خاصججة ربوبيججة للمتقين الله ربوبية لن
  ربهم اتقوا حتى رباهم خاصة ربوبية هي العاملين, بل

 لن" " بعنفالنجججار:  أهل في قوله مقابل"  " بلطف:  المؤلف وقول
. فإسنهم المؤمنون أما  جهنم سنار إلى دفعا يدفعون النار أهل بأن صرح الله
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